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Respeta las opiniones de sus colaboradores, pero 
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de vista manifestados por éstos en los artículos 
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nosaltres a través de: fjubil1@ccoo.cat

Resoldrem els teus dubtes 

Estimados compañeros y compañeras:

T al como os habíamos anunciado, esta mañana 
ha tenido lugar una reunión, presidida por el 
secretario de Estado de Seguridad Social, con 

la asistencia de CEOE –CEPYME , UGT y CCOO, para 
abordar la modificación del criterio interpretativo 
propuesto por la Dirección General de Ordenación, 
cuya aplicación, a partir de junio, ha dado lugar a 
numerosas denegaciones de pensiones de jubilación 
anticipada a trabajadores que cumplían los requi-
sitos previstos en la disposición final 12ª de la Ley 
27/2011, “cláusula de salvaguarda”, para acceder a la 
pensión de jubilación anticipada a los 61 años, según 
la normativa anterior.

El secretario de Estado, Tomás Burgos, ha explica-
do que el criterio administrativo se elaboró para dar 
respuesta a los reparos que la intervención delegada 
de la Seguridad Social de algunas provincias planteaba 
a la interpretación que el INSS aplicaba en la resolu-
ción de las jubilaciones anticipadas de los trabajadores 
protegidos por la cláusula de salvaguarda. En esos 
casos, para unificar criterios entre distintos organis-
mos o entidades gestoras de la Seguridad Social, se 
analiza desde la Dirección General de Ordenación la 

discrepancia existente y se elabora un informe sobre el 
que se funda ya el nuevo criterio unificado.

En la reunión de hoy, en primer lugar hemos cons-
tatado una diferencia, que subsiste, en cuanto a la 
cobertura legal del criterio administrativo que pusie-
ron en marcha en el mes de junio. No obstante, aun-
que afirman que el Gobierno defiende que el criterio 
administrativo que han aplicado en los últimos meses 
es respetuoso con la regulación legal, dicen admitir 
que la interpretación que han dado es sólo una de 
las posibles y que, una vez constatada la oposición de 
las organizaciones sindicales (CCOO denunció esta 
cuestión, por primera vez el 26 de junio en el Consejo 
General del INSS, una vez detectado un primer caso 
en Valladolid en los primeros días de su aplicación), 
los amplios efectos negativos de su aplicación y con-
siderando el derecho legítimo de los ciudadanos para 
acogerse a la legislación que les era más beneficiosa, 
están en condiciones de revisar el criterio y han mos-
trado su disposición a hacerlo de forma inmediata y 
acordada con los interlocutores sociales. j

Carlos Bravo Fernández
Secretario confederal de protección social  

y políticas públicas de CCOO

Acuerdo por el que la Seguridad Social rectificará y dictará  
un nuevo criterio permitiendo la aplicación de la cláusula  

de salvaguarda para acceder a su derecho de pensión a los 
trabajadores que han suscrito un convenio especial
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La lógica del Gobierno supone que la minora-
ción de ingresos fiscales se compensará con un 
aumento de la actividad económica, pero esto es 

improbable, al menos con la intensidad que describe 
el Gobierno, habida cuenta de la previsión de débil 
crecimiento del PIB. Además, los duros objetivos de 
déficit público para los próximos ejercicios contribui-
rán a empeorar la capacidad de gasto público. Todo 
ello llevará, bien a futuros recortes adicionales o a la 
subida del IVA, que el Gobierno guarda en silencio en 
la recámara a la espera de una evolución de la actividad 
económica mejor a la que inicialmente ha pronosticado 
en el Programa de Estabilidad presentado a Bruselas. 

La reforma apuesta por un sistema tributario donde 
ganan peso los impuestos indirectos frente a los direc-
tos, y donde no se recorta la diferencia entre las rentas 
del trabajo, el capital, el patrimonio y la herencia. 

La reforma fiscal hará perder, al menos, 7.000 
millones de euros de recaudación en 2015-2016 
(2.600 en 2015 y 4.400 millones en 2016), lo que 
obligará, para cumplir los objetivos de déficit, a con-
gelar el gasto público de aquí a 2017 y a no aplicar 
esta reforma en los términos anunciados, o a subir 
otros impuestos, probablemente el IVA en la segunda 
mitad de 2015, si la realidad no mejora las previsio-
nes de crecimiento económico presentadas a Bruselas 
por el Gobierno en la actualización del Programa de 
Estabilidad 2014- 2017. 

Un sistema tributario más injusto e insuficiente. 
Menos impuestos, menos derechos. La minoración 
de ingresos públicos repercutirá en peores servicios 
públicos: sanidad, educación, desempleo, servicios 
sociales, etc. El Gobierno ha previsto en el Plan de 
Estabilidad y Crecimiento y en el Programa Nacional 
de Reformas una congelación del gasto público. Lo 
relacionan con la evolución del PIB, apostando por 
un notable incremento del mismo como vía para com-
pensar esta previsión y la pérdida de ingresos fiscales 
derivados de este proyecto normativo. 

La reforma supondrá ahondar en el desequili-
brio del sistema tributario, ganarán peso relativo 
los impuestos indirectos respecto de los impuestos 
directos, y se mantendrá la brecha en el tratamiento 
de las rentas del trabajo y el capital, en cuantía aún 
indeterminada. Estas medidas tendrán como primer 
efecto una reducción de ingresos públicos. 

En resumen, con el cuadro global que presen-
ta el Gobierno, las cuentas no salen.

En cuanto al sistema tributario, tras la reforma 
anunciada, este será menos equitativo, más injusto y 
no se orientará a los objetivos de: 
j   Ayudar a los desempleados, en especial a los que 

más dificultades tienen para recuperar el empleo. 
j   Completar nuestros sistemas de protección social 

para dar cobertura a quienes han quedado fuera de 
los mismos. 

j   Reforzar la capacidad de las administraciones públi-
cas para impulsar el crecimiento económico y prote-
ger a las personas. 

La estrategia del Gobierno pasa por inyectar dine-
ro en el bolsillo de las personas y empresas, disminu-
yendo los impuestos directos por la vía de la reduc-
ción de tipos del IRPF y el Impuesto de Sociedades, en 
lugar de la reducción de imposición indirecta IVA de 
alimentos y energía de los hogares, que era la opción 
incluida en la propuesta presentada por CCOO. 

CCOO ha trasladado en múltiples ocasiones al 
Gobierno la necesidad perentoria de disponer de recur-
sos para poner en marcha políticas activas dirigidas 
a los parados de larga duración y los jóvenes que, de 
otra manera, se convertirán en parados estructurales, 
aumentando la desigualdad y los crecientes índices de 
pobreza, en los que España ya se coloca a la cabeza de 
Europa, haciendo cada vez más insostenible la situa-
ción de un país que pierde su prestigio internacional 
por el empobrecimiento de una parte de su población.

La propuesta de reforma fiscal de CCOO, por el 
contrario, pone el acento, precisamente, en estas 
cuestiones y en reforzar la capacidad de movilizar 
los recursos necesarios para ayudar a incrementar el 
empleo, mejorar los sistemas de formación, recualifi-
cación y reinserción laboral, y completar los sistemas 
de protección social a través de una Renta Mínima 
Garantizada en el conjunto del Estado.

Indemnizaciones por despido
CCOO quiere salir al paso de las informaciones que 
atribuyen al Gobierno la intención de suprimir par-
cialmente la supresión de la exención en el IRPF de 
la indemnización por despido, incorporándola en el 
proyecto de reforma fiscal. 

CCOO señala, en primer lugar, que, a pesar de la 
importancia del tema, en ningún momento de la reu-
nión mantenida el pasado martes día 10 con el minis-
tro y el secretario de Estado de Hacienda se informó a 
los representantes sindicales sobre esta posibilidad. j

Reforma fiscal: ni salen las cuentas  
ni responde a lo que necesita el país
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Jaume Huguet i Massó
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Toxo ha exigit al ministre d’Hisenda can-
vis en el tractament de les indemnitza-
cions per acomiadament i més recursos per 

reactivar l’economia, promoure un veritable pla 
d’ocupació, millorar la protecció social i crear un sis-
tema fiscal suficient, just i legitimat socialment. 

15 de juliol de 2014 
En la tarda d’avui, el ministre d’Hisenda ha con-
vocat la primera reunió tripartida amb els secre-
taris generals de CCOO i UGT i els presidents de 
CEOE i Cepime, per presentar-los la reforma fis-
cal elaborada pel Govern.

 Ignacio Fernández Toxo ha reiterat al minis-
tre la proposta de reforma fiscal que ja fa uns quants 
mesos va presentar el sindicat, radicalment dife-
rent de la del Govern, que, segons ell, “no respon a 
cap de les deficiències de l’economia espanyo-
la”, assenyalant que “la mera correcció dels seus ele-
ments més regressius suposaria augmentar els ingres-
sos fiscals en 6.000 milions d’euros, que podrien 
finançar les polítiques que necessitem, orientades 
a la creació d’ocupació i a l’increment de la protecció 
social”. 

Toxo ha plantejat al ministre d’Hisenda una bateria de 
mesures per tal de fer front a dos reptes fonamentals: 
augmentar l’ocupació i la protecció a les persones. “Cal 
millorar la situació de les famílies i estimular la deman-
da interna, reduint la factura d’aliments i ener-
gia, augmentar la cobertura de desocupació, que tot 
just arriba a la meitat dels aturats, i finançar una 
Renda mínima garantida per a les 800.000 famí-
lies que no tenen cap tipus d’ingressos”, ha afirmat.  
Així mateix, ha exigit al Govern que reconside-
ri les noves obligacions de tributació de la indemnitza-
ció per acomiadament i eviti incrementar la pressió fis-
cal, precisament dels treballadors més febles, els que 
perden la feina. “En aquest assumpte, el minis-
tre s’ha compromès a fer una nova proposta, d’acord 
amb el que s’ha tractat en la reunió, i seguirem par-
lant d’això”, ha manifestat Toxo. 

La reforma fiscal del Govern suposarà una reduc-
ció d’ingressos públics d’entre 9.000 i 12.000 mil
ions d’euros entre 2015 i 2017, que necessària-

ment suposaran una major dificultat per a finançar 
els serveis públics més bàsics (educació, sanitat, 
atur, inversió pública, etc.); i, addicionalment, supo-
saran un important obstacle de cara a complir amb 
els compromisos de dèficit públic, amb el que 
són previsibles noves retallades. 

Aquesta reforma està orientada, així mateix, a 
disminuir els ingressos fiscals a totes les rendes, del 
treball i del capital –en major proporció a aques-
tes últimes– i a afectar especialment els impos-
tos directes, precisament els que graven de forma 
progressiva la renda de societats i persones. Pretén 
justificar el Govern tot això amb la idea que la injec-
ció monetària que es derivarà d’aquesta reducció de 
tributació fiscal ajudarà a l’increment del consum i 
a la recuperació econòmica. 

No obstant això, la proposta de CCOO, tot i 
que comparteix l’objectiu d’injectar més liqui-
ditat en les rendes de treballadors i famí-
lies, ho fa d’una manera molt diferent. Mentre 
el Govern materialitza la injecció de liquiditat, 
principalment mitjançant l’IRPF, de manera que 
només beneficia qui presenta declaració, i en ter-
mes absoluts la major quantia serà per a les ren-
des més altes, CCOO proposa reduir l’IVA en 
els productes de primera necessitat de les famí-
lies (aliments, electricitat, gas, etc.) de manera 
que també es beneficiïn els treballadors aturats i 
les persones sense ingressos. Aquesta reducció fis-
cal dirigida a reduir la despesa de les llars, es com-
pensa amb escreix amb els majors ingressos deri-
vats de la reducció de mesures legals d’elusió fis-
cal avui existents, amb l’ampliació del nombre de 
persones que han de contribuir i una actuació deci-
dida de lluita contra el frau fiscal. 

En qualsevol cas, CCOO denuncia que 
l’argument de reduir l’IRPF té un fi estricta-
ment electoralista, i amaga en realitat una propos-
ta que incrementarà la desigualtat en l’obligació del 
pagament dels impostos, ja que el conjunt de mesu-
res concentren la rebaixa fiscal sobretot en les ren-
des més altes i a les grans empreses.

 Toxo ha defensat avui davant el Govern del PP 
una reorientació profunda de la reforma fiscal pro-

CCOO rebutja la reforma  
fiscal del Govern 
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jectada, de manera que serveixi com a instrument per 
avançar en la resolució dels problemes reals de 
les persones i de l’economia espanyola: la desocu-
pació, l’augment de la desigualtat, la manca de 
protecció, i el repartiment just de les càrregues de la 
crisi, al costat d’una política d’estímul a l’economia i 
a la creació d’ocupació; aquestes són les priori-
tats. Entre elles augmentar la cobertura del sistema 
de protecció d’atur, que durant la crisi s’ha reduït 

en 23 punts percentuals, passant del 80,8% el 
2010 a l’actual 57,7%. I, de la mateixa manera, 
s’ha convertit en una situació d’emergència social de 
les prop de 800.000 llars, on viuen 1,5 milions de 
persones, que no tenen cap tipus d’ingressos i per 
als quals és urgent la posada en marxa d’un siste-
ma de Rendes mínimes garantides.  (S’adjunta qua-
dre amb les mesures que produirien aquest augment 
de 6.000 milions d’euros). j

Llistat de matèries afectades i el seu efecte sobre l’increment de recaptació

Figura Mesura

Resultat ingressos 

tributaris

Milions €

Estimació
% PIB

IRPF Creació d’un sisè esglaó en la base general al tipus marginal del 50% 353  

IRPF
Fer tributar la base de l’estalvi amb la mateixa tarifa de la base general

Alternativament, mantenir l’escala actual en la base de l’estalvi

1.600

700 
 

IRPF Passar els sistemes d’estimació objectiva a estimació directa

Fort impacte en 

recaudació i menor 

frau

 

IS Pròrroga de la limitació al 70% de les amortitzacions

1.500

 

IS Reducció al 25% de la deducció per despeses financeres  

IS
Gravar els dividends i les plusvàlues obtinguts en l’exterior pel diferencial 

amb el tipus impositiu de l’IS espanyol
 

IS Limitar la compensació de bases imposables negatives a 4 anys  

IS
Establiment d’un ‘impost mínim’ del 6% per a les empreses amb 

beneficis
 

IS
Limitar les possibilitats de consolidació fiscal als grups amb coherència 

productiva
 

IS
Revisar els incentius a la internacionalització i revisar l’exempció per 

adquisició d’empreses a l’estranger
 

IS
Suprimir els règims especials de SICAV, entitats de tinença de valors i 

entitats d’arrendaments d’immobles
 

Riquesa Recuperar patrimoni 1.500  

Riquesa Establir un mínim en tot el territori per a successions i donacions 750  

TTF Crear un impost sobre les transaccions financeres 150  

Especials Homologar tipus amb la UE 200  

RESULTAT 

FINAL
 6.053[1] 0,58%
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A quests darrers temps al sindicat estem duent 
a terme tot un seguit de canvis i reestructu-
racions internes, amb la voluntat de renovar 

algunes de les nostres formes organitzatives, amb 
l’objectiu de reforçar l’acció i la intervenció sindical. 
Volem, així ho dèiem en els congressos confederals, 
que el sindicat sigui cada cop més fort, que sigui 
cada cop més útil, que ajudi a l’autoorganització 
dels homes i dones a les empreses i els centres de 
treball. Volem, amb la mobilització i la negociació, 
fer avançar els drets laborals i socials, les condicions 
de treball i de vida. La fortalesa del sindicat deriva 
fonamentalment de l’afiliació, dels homes i dones que 
s’organitzen en el sindicat.  

CCOO, ja des del moment fundacional, conside-
rem que les condicions de treball i de vida avancen 
en funció de la força i la capacitat que tinguem per 
disputar el repartiment de la riquesa que el nostre 
treball crea. Per això, en la negociació col·lectiva i en 
el diàleg social reivindiquem mesures que generin 
nous drets en el treball i en la societat. La intervenció 
socioeconòmica va més enllà del marc de la interven-
ció sindical a l’empresa i ens confronta amb les polí-
tiques dels governs i dels poders econòmics, espe-
cialment en els moments actuals en què l’hegemonia 
política i la ideològica estan en mans d’aquells que 
volen retallar drets laborals i socials i desmuntar un 
model social basat en drets i llibertats i en la protec-
ció social. 

És per tot això que el sindicat s’organitza secto-
rialment i territorialment per aconseguir una millor 
intervenció en  els àmbits sociopolítics. En aquest 
sentit, la Federació de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO agrupa, organitza, els homes i dones de CCOO 
que es troben en la situació de pensionista o jubilat, 
per incidir en les polítiques relatives a la protecció 
social, a les polítiques públiques, als drets socials en 
definitiva. Sou una federació que ha d’impulsar una 
important política sindical en uns moments en què 
ens hem de confrontar amb força, unitat i confluint 
amb d’altres organitzacions socials contra els atacs 
als drets socials i a les pensions que duen a terme els 
poders econòmics i polítics. 

Per facilitar l’organització i el treball en aquest 
àmbit d’intervenció sindical de la Federació de 
Pensionistes i Jubilats, hem decidit que quan un 

afiliat o afiliada de qualsevulla federació arriba a la 
situació de jubilat o pensionista disposi d’una doble 
afiliació: a la federació en la qual  ha estat afiliat, en 
funció del sector al qual pertany l’empresa en què tre-
ballava, i a la Federació de Pensionistes i Jubilats, per 
tal de disposar de tota la informació i l’assessorament 
en relació als drets propis d’aquesta nova situació i 
poder participar, com voluntàriament desitgi, de les 
accions i activitats que es promouen per canviar les 
polítiques regressives i fer avançar els drets socials. 

L’objectiu és organitzar-se més i millor, per ser 
més útils i forts en la nostra capacitat d’intervenció. 
Mantenir l’afiliació és important. Per això millorem 
les propostes organitzatives. El sindicat es deu als 
homes i dones que amb la seva afiliació i cotització 
garanteixen la suficiència econòmica i la seva autono-
mia d’acció i donen la força i la utilitat. j

Joan Carles Gallego
Secretari general CCOO de Catalunya  

Hi tens un lloc
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L a “última” reforma de las pensiones nos dejó un 
reguero de sinsabores que además, nos metió 
un buen recorte al eliminar la clausula de revi-

sión con el IPC. Ningún pensionista, debería olvidar 
que la congelación de las pensiones con un 0,25% de 
aumento, prácticamente de por vida, significará el 
empobrecimiento de todos.

Sin embargo, a pesar de ser sumamente dura 
la medida, no disipa el riesgo sobre el sistema. El 
gobierno del PP insiste en resolver el paro, debili-
tando los ingresos en la seguridad social. Continua 
rebajando las cuotas patronales porque asegura que 
así los empresarios, tendrán más facilidades para la 
creación de empleo. Continua debilitando el consumo 
al rebajar los salarios y aún nos propone otra reforma 
laboral. Mientras tanto, va vaciando paso a paso, el 
fondo que se creó para el pago de la pensiones en 
tiempos de crisis. 

Seguramente forzado por la publicidad de una 
campaña perfectamente orquestada, algún pensio-
nista creerá que efectivamente ya todo va por buen 
camino. Pero si cada año,  el ministro de economía 
retira 18.000 millones de ese fondo antes comentado 
¿Durante cuanto tiempo podrán pagar las pensiones, 
si en este momento es de 48.000 millones de euros? 
Este gobierno que decía combatir la crisis y ahora 
alega que ya la estamos dejando atrás, nos argumentó 
que además de la herencia de Zapatero, fue la deuda 
pública quién le obligaba a aplicar unas severas polí-
ticas de austeridad. La deuda pública superará este 
año el 100 % del PIB español. Muy superior al que se 
encontró cuando llegó. Sin hacer ruido, se han privati-
zado todas las cajas de ahorro. La banca siempre gana 
y aún espera pingues beneficios. ¿de donde?

Este artículo que yo estoy escribiendo, favorece sin 
duda, los intereses del PP y de la banca. Los favorece 
porque uno de los objetivos del gobierno es privatizar 
los servicios públicos. Todo tiene que convertirse en 
un negocio del que sus propietarios, deben obtener 
beneficios. Todo lo que incentive la previsión, el aho-
rro, la contratación de planes privados de jubilación 
forma parte sibilinamente, de su plan de reforma del 
sistema. Se cuidaran mucho de publicar las pérdidas 

que para el poseedor de un plan de pensiones ha oca-
sionado la avaricia y el descaro de la gran banca.

Los pensionistas de todas formas ya no podemos 
contratar un plan de esta naturaleza. Los pensionistas 
podemos en consecuencia adoptar dos actitudes: una, 
confiar en el gobierno y sus informes de expertos. La 
otra, creo yo más consecuente que preguntarnos ¿si 
nosotros no nos preocupamos por lo nuestro, quién 
debe hacerlo? Yo claramente os invito a reclamar lo 
que nos pertenece... y empezar a reclamar ahora, si 
es que no lo estáis haciendo ya. Nuestra federación es 
un buen sitio para ello y no ignoramos que hay más 
plataformas para elevar nuestra voz.

Confiar en expertos, puede llevarnos a la decepción 
que nos produjo Miguel Angel García. Confiar en el 
milagro que la independencia nos aportará, tampoco 
creo yo que resuelva el problema. Si nuestra voz es 
potente, la negociación es el único camino. Si nuestra 
voz se oye, tendrán que escucharnos. j

Manuel Pérez Vera

Las pensiones. Los pensionistas.  
La federación
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E l Gobierno y los agentes sociales han acor-
dado dar un nuevo impulso al diálogo social 
para favorecer el cambio de ciclo económico, 

la creación de empleo y la cohesión social. Durante 
la reunión celebrada el martes, 29 de julio, en el 
Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno, 
los secretarios generales de CCOO y UGT y los 
presidentes de las patronales CEOE y Cepyme sus-
cribieron una declaración conjunta que presenta 
el estado actual del desarrollo del diálogo social 
iniciado en marzo, que recoge las materias que se 
van a negociar, de manera tripartita, con el fin de 
impulsar el crecimiento económico, la creación de 
empleo y una mejora económica que alcance a toda 
la sociedad.

CCOO y UGT trasladaron a Gobierno y empre-
sarios sus propuestas para superar la brutal crisis 
de empleo y el grave problema de exclusión social, 
entre las que destaca una nueva prestación, con 
carácter inmediato, para los cabezas de familia de 
los 700.000 hogares que no tienen ningún tipo de 
ingresos (unas 500.000 personas), que permitiría 
incrementar en 10 puntos la tasa de cobertura de 
desempleo.

Pese a la tímida recuperación de la economía,a 
nadie se le escapa la situación de crisis de empleo 
por la que todavía atraviesa el país. Una crisis que 
no puede ser analizada en abstracto, sino en fun-
ción de las dificultades que condicionan la vida de 
la gente, de las personas.

Por eso, durante la reunión celebrada el pasado 
29 de julio en La Moncloa, el secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, volvió a reclamar 
al Gobierno un cambio urgente de orientación de 
las políticas económica, laboral y social que deje 
atrás la austeridad y los recortes, apueste de forma 
decidida por el empleo estable y con derechos, y 
resuelva la situación de las personas que se encuen-
tran en el desempleo, aquellas que viven al límite de 
la exclusión social y la pobreza; incrementando la 

cobertura por desempleo y aprobando una ayuda 
o renta básica para los colectivos expulsados del 
mercado de trabajo y sin ningún tipo de ingresos.

Como advirtió el secretario general de CCOO, 
“con la recesión atrás, ahora se trata de superar la 
crisis, pues tenemos una crisis de empleo brutal, 
como refleja la EPA, y un serio problema de exclu-
sión social que no puede esperar. Por ello, a ambas 
cuestiones van dirigidas nuestras propuestas, así 
como a cambiar el tipo de empleo que está gene-
rando la economía española, precario, temporal y 
sin derechos, que no permite vivir a la gente digna-
mente”. j

Diálogo social para impulsar el 
empleo y la protección social

Los sindicatos piden al Gobierno 2.500 millones para ayudar a los hogares sin ingresos.
Reunión en La Moncloa: Gobierno , sindicatos y patronal alcanzan un acuerdo de propuestas de 
negociación para fortalecer el crecimiento económico y el empleo.

“En un país moderno y 
democrático no podemos 

abandonar a las personas 
que están en el desempleo 
y no tienen ningún tipo de 

ingreso”
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Increment temporal dels tipus de cotització que 
financen les pensions, mitjançant un esforç addi-
cional compartit i proporcional entre les empre-
ses, els treballadors amb ocupació i l’Estat. 
2 punts percentuals són ingressos addicionals 
d’entre 6.000 i 7.000 milions d ‘€ / any (0,67% del 
PIB). Aquest augment de cotitzacions es mantindria 
per la quantia i el temps que exigís l’actual conjun-
tura de dèficit, permetria reduir el consum anticipat 
del Fons de Reserva i perllongaria el seu paper de 
garantia de les pensions. 

Per distribuir els esforços d’aquest increment 
temporal d’ingressos, pot tenir un paper important 
una reordenació conjuntural dels tipus de cotització 
i contingències, elevant les dedicades a contin-
gències comunes i reduint altres; el descens seria 
assumit per l’Estat en mantenir les cobertures que 
vénen a protegir; el resultat és un repartiment equi-
tatiu d’esforços entre empreses, treballadors amb 
ocupació i Estat. 

Convergència de la base mitjana de cotització del 
Règim d’Autònoms amb la del Règim General. 
La base mitjana de cotització dels autònoms és 
un 42% inferior a la que declaren els treballa-
dors per compte aliena afiliats al Règim General. 
Cal aprofundir en els sistemes d’estimació directa 
d’ingressos per activitats econòmiques o professio-
nals, cosa que tindrà importants conseqüències en 
la recaptació fiscal i en els ingressos de la Seguretat 
Social. 

Polítiques de reactivació econòmica que ajudin a 
recuperar els 3 milions de llocs de treball perduts 
en el que va de crisi. 
La pèrdua de cada milió d’afiliats a la Seguretat 
Social suposa una reducció d’ingressos de 5.000 
milions d’euros anuals, els 3 milions llargs de llocs 
de treball destruïts equivalen a un 1,43% del PIB en 
termes de cotitzacions que no s’ingressen cada any 
a la Seguretat Social, sent aquesta una conseqüència 
derivada deldrama humà que provoca la massiva 
destrucció d’ocupació que patim. 

Finançament de les prestacions de mort i supervi-
vència. 
No es tracta, en aquesta proposta, de modificar el 
règim jurídic d’aquestes prestacions, ni la quantia 
actual, que en molts casos hauria de millorar. Es 
tracta d’adaptar el sistema de pensions a la realitat i 
l’evolució de la societat espanyola, abordant alhora 
una mesura, compatible fins i tot amb els objectius 
de dèficit imposats, amb un potencial d’impacte 
econòmic estructural, que permet afrontar bona 
part del repte demogràfic del sistema de pensions 
en les pròximes dècades. 

El Pacte de Toledo hauria d’abordar el debat 
sobre la conveniència d’un gradual finançament 
d’aquestes prestacions des de la imposició general, 
en un període prolongat de temps, per exemple 25 
anys. 

Amb això, es reforçaria el finançament del 
conjunt de prestacions de la Seguretat Social. El 
2013 aquestes prestacions suposen 21.800 milions 
d’euros (2,08% del PIB i més d’un 20% de la despe-
sa total en pensions). 

Davant les mesures centrades a reduir la despesa 
i disminuir en termes reals les pensions, CCOO ha 
presentat un paquet complet de propostes alter-
natives, centrades en matèria d’ingressos que, 
aplicades totalment o parcialment, permetrien 
abordar els reptes conjunturals i estructurals del 
sistema de pensions, i incrementar els ingressos. 
Són mesures concretes en el curt, el mitjà i el llarg 
termini. j

Propostes de CCOO per incrementar 
els ingressos del sistema de pensions 
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A ctualment, uns 260 treballadors i sindicalis-
tes a tot l’estat, uns 15 a Catalunya, es troben 
afectats per procediments administratius i 

penals per participar en la convocatòria, extensió 
o organització d’una vaga, especialmentles vagues 
generals que van tenir lloc els anys 2010 i 2012. Les 
actuacions repressives que està duent a terme el 
govern del PP estan dirigides clarament a reprimir la 
resposta social a les injustes polítiques de retallades 
socials i laborals. La criminalització dels sindicats i 
l’ofensiva penal contra el dret constitucional de vaga 
van en contra del propi sistema democràtic.

Criminalització de la protesta
Fa temps que a l’Estat Espanyol i a Catalunya estem 
assistint a una escalada d’acusacions, imputacions i 
peticions de presó dirigides a treballadors, respon-
sables i militants del moviment sindical per haver 
exercit el legítim dret constitucional de vaga. 

Això respon a una manera de governar que es 
caracteritza per la progressiva restricció de drets i 
llibertats bàsiques de la ciutadania que conformen 
el nostre model d’Estat Social i Democràtic de Dret 
que regula la pròpia Constitució. La persecució de 
la llibertat sindical és una més de les iniciatives del 
govern del Partit Popular per retallar llibertats públi-
ques i limitar drets, com és el cas de les reformes 
del Codi Penal, de la llei de seguretat ciutadana o la 
que nega la gratuïtat de la justícia. L’actuació con-
tundent contra el sindicalisme democràtic i els seus 
representants té com a objectiu generar por i donar 
escarments públics a aquells que posen difi cultats a 
l’aplicació de mesures antisocials. De fet, és un atac 
contra la pròpia existència del sindicalisme demo-
cràtic i la seva funció constitucional.

La constitució ampara el dret de vaga
La Constitució espanyola recull la vaga com un dels 

Vaga no és delicte
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drets fonamentals del nostre estat social i demo-
cràtic. També l’inclou la Carta de Drets Fonamentals 
de la Unió Europea i la reconeix com a dret fonamen-
tal l’Organització Internacional del Treball. Durant 
més de 35 anys els treballadors i les treballadores de 
Catalunya i Espanya han vingut exercint el dret de 
vaga amb normalitat democràtica.

Però ara aquest dret és qüestionat per les autoritats 
públiques i això es veu amb les desenes i desenes de 
causes judicials i actuacions penals que estan patint un 
gran nombre de treballadors i treballadores i delegats 
sindicals que van participar legítimament en les vagues 
convocades contra les reformes laborals. Les persones 
encausades, que ja són unes 200 segons els serveis 
jurídics de CCOO, són acusades de suposades activi-
tats delictives durant el desenvolupament d’aquestes 
vagues generals i altres confl ictes d’empresa.

Son molts casos, no és casualitat
Són molts els casos on les penes imposades a treba-
lladors i sindicalistes són absolutament despropor-
cionades. Es demanen penes de presó que superen els 
tres anys per a dues treballadores de Galícia que van 
llençar pintura en una piscina en la vaga del 2010, o 
per la secretària general de CCOO de les Illes Balears 
per trencar suposadament un vidre en una parada 
d’autobús per a qui demanen 4 anys i mig de presó, o 
per a vuit sindicalistes d’Airbús que participaven en 
un piquet informatiu de la vaga general del 29 de set-
embre de 2010 i pels que demanen 8 anys de presó. 
Tot plegat un gran despropòsit que contrasta amb la 
suavitat com tracta la justícia a persones relacionades 
amb accions de gran corrupció política i econòmica.

També a Catalunya
A Catalunya són una quinzena els treballadors i estu-
diants encausats per suposats aldarulls en vagues 
generals o confl ictes laborals d’empresa. Els serveis 

jurídics del sindicat treballen en la defensa d’aquestes 
persones per evitar que amb elles es cometi una gran 
injustícia.

Ja el 2012 es van produir els primers casos 
d’actuacions repressives per part dels governs de PP 
i CiU arran de la vaga general del 29 de març. Casos 
com les detencions de treballadors a SEAT denun-
ciats per enfrontar-se a la policia o d’estudiants per 
formar part d’un piquet informatiu posaven el crit 
al cel. I allò que semblava un fet puntual, s’ha confi 
rmat com un evident gir autoritari que s’ha allargat 
en el temps.

És el cas de l’estudiant Ismael Benito qui a la vaga 
general del 29 de març de 2012 va ser detingut jun-
tament amb dos companys acusats de formar part 
d’un grup organitzat per generar aldarulls. Els tres 
van estar més d’un mes a la presó de Quatre Camins 
malgrat no haver tingut res a veure amb els actes 
vandàlics que es van produir per la tarda. L’Isma i els 
seus companys formaven part d’un piquet informatiu 
durant el matí a l’Avinguda Diagonal de Barcelona.

O el cas de Ricardo Vercher, que és treballador a 
Metro de Barcelona i delegat sindical de CCOO. En la 
vaga general del 14 de novembre de 2012 va formar 
part d’un piquet informatiu en el centre de Barcelona. 
En un moment de certa tensió va optar per punxar 
dues rodes d’un autobús que tenen un valor de 500 
euros per immobilitzar-lo. Sorprenentment, quan 
s’esperava una sanció econòmica pels desperfectes 
materials causats per Ricardo, la Fiscal ha demanat 
5 anys de presó per aquest treballador. La pena és 
incomprensiblement desproporcionada.

O el cas d’un responsable d’agroalimentària de 
CCOO de Tarragona que també formava part d’un 
piquet informatiu en una vaga sectorial. Manuel León 
Flores està encausat per impedir presumptament 
l’accés a la feina de treballadors i ratllar el cotxe d’un 
directiu. Per aquesta raó podria anar a la presó. j
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L a crisi econòmica que patim incideix negati-
vament en el present i en el futur del sistema 
de pensions de la Seguretat Social.

El decrement de l’economia, l’augment de l’atur, 
la inflació i, en menor importància, l’envelliment de 
la població versus l’esperança de vida condicionen 
seriosament el futur de l’Estat del benestar i el sis-
tema de pensions.

Les mesures reals per lluitar eficaçment enfront 
d’aquesta situació de crisi passen per la creació 
d’ocupació en quantitat i qualitat, per l’increment 
de l’economia productiva i per l’increment de les 
cotitzacions socials.

Rebutgem les retallades, la disminució de les 
pensions i de les prestacions socials, el retard de 
la jubilació ordinària, en tant que no són mesures 
idònies per a solucionar la crisi.

Es presenta, però, com una mesura indirec-
ta d’estalvi el nou projecte d’Agència Estatal de 
l’Administració de la Seguretat Social. Es tracta 
d’un projecte fruit de la recomanació vuitena del 
Pacte de Toledo, que pretén estimular la millora 

de la gestió i integrar en un mecanisme unitari les 
funcions d’afiliació, recaptació i reconeixement de 
prestacions.

La disposició addicional setena de la Llei 
27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, ade-
quació i modernització del Sistema de la Seguretat 
Social endega aquest projecte d’Administració 
única.

El nostre sindicat de CCOO l’ha considerat prou 
important com per a proposar-ne la seva configu-
ració mitjançant una norma amb rang de llei, pro-
piciant que, després del debat en l’àmbit social, es 
dugui a terme el debat parlamentari pertinent amb 
amplitud i en profunditat.

En el preàmbul de la dita Llei 27/2011 s’explana 
el futur canvi institucional en l’organització gestora 
de la Seguretat Social, cercant la simbiosi entre 
l’eficàcia, la legitimitat i la gestió simplificades al 
servei de la ciutadania.

Assolir aquests objectius justifica la creació de 
l’Agència Estatal de l’Administració de la Seguretat 
Social. La futura agència, per tant, integrarà les 

L’agència estatal de l’administració  
de la seguretat social

Juli Rius
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entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat 
Social, juntament amb llur personal i les funcions 
que els són pròpies.

En concret integrarà:
j  L’Institut Nacional de la Seguretat Social
j  L’Institut Social de la Marina
j  La Tresoreria General de la Seguretat Social
j  La Gerència d’Informàtica de la Segureta Social
j  El Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat 

Social
Consumada la integració, l’agència assolirà les 

funcions pertinents per tal d’aplicar el Sistema de 
la Seguretat Social segons l’abast i les condicions de 
la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) i altres 
normes pròpies i de desenvolupament, així com dis-
posicions complementàries en pro de les persones 
acollides en el seu camp d’aplicació.

Resten excloses les prestacions i els subsidis 
d’atur, els serveis de la Seguretat Social, excepte en 
aquell àmbit on la Llei de la Seguretat Social i altres 
normes d’aplicació i desenvolupament diguin el 
contrari.

El Consell General, la Comissió Delegada del 
Consell General, les comissions provincials 
col·laboraran en el control i la vigilància de la gestió 
duta a terme per l’Agència estatal.

No està prevista la integració en l’Agència dels 
règims especials de la Seguretat Social de funciona-
ris civils de l’Estat, les forces armades i els funciona-
ris al servei de l’Administració de la Justícia. Aquests 
règims seran gestionats segons la seva pròpia nor-
mativa específica, excepte en allò que expressament 
es disposi el contrari.

La disposició addicional, tant citada, tampoc alte-
ra les competències corresponents a les comunitats 
autònomes en matèria de Seguretat Social, segons 
els estatuts d’autonomia respectius.

Sí que, pensant en el procés consultiu català, la sim-
plificació de l’Administració de la Seguretat Social també 
pot ajudar a facilitar, en el seu moment, l’assumpció de 
la gestió del Sistema de la Seguretat Social.

En qualsevol cas l’Agència estatal representarà un 
canvi important. I per tal de no pertorbar l’assoliment 
dels seus objectius, el canvi ha de venir precedit de 
l’eliminació i la depuració de totes les incidències i 
anomalies que encara es donen en moltes històries 
laborals i que incideixen en les respectives carreres 
de cotització dels treballadors i treballadores afectats.

Per això cal una ulterior depuració de les bases 
de dades abans que no s’implanti l’Agència única a fi 
que tothom tingui la possibilitat de saber que la seva 
vida laboral serà recuperada íntegrament i objectiva-

ment quan calgui als efectes d’adquisició de pensions 
i altres prestacions.

Ara, quan encara existeixen els arxius històrics, 
microfilms, padrons, etc., cal fer aquest esforç per 
part de l’Administració de la Seguretat Social a favor 
dels treballadors i treballadores futurs beneficiaris i 
pensionistes.

L’Agència estatal de l’Administració de la 
Seguretat Social ha de néixer sota l’impuls dels 
principis d’eficàcia, d’eficiència per tal de garantir el 
millor servei i col·laborar en l’estalvi. j
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Asesoramiento gratuito en 
materia jurídica
El día 2 de junio, la Federación Estatal de 
Pensionistas y Jubilados de Comisiones 
Obreras firmó un acuerdo de colaboración con 
una asesoría jurídica. Con el objetivo de 
garantizar a todos los afilados/as de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados 
asesoría jurídica en materias civil y 
penal, totalmente gratuita, proporcionada 
por profesionales y expertos en ejercicio.

La citada asesoría proporcionará respuesta 
por escrito a las consultas que pueda recibir 
en materias civil o penal. Sin que tenga más 
obligación que la de dar una primera respuesta.

En aquellos supuestos en los que, como 
consecuencia de la respuesta emitida por la 
asesoría, esta entidad entendiese que existen 
motivos y causas suficientes para iniciar algún 
procedimiento de reclamación y/o demanda 
en algunas de las vías indicadas, informará a 
la persona interesada de los requerimientos en 
lo que se refiere a su actuación, y le realizará 
un presupuesto de la que podría suponer su 
intervención.

Si la persona afiliada del ámbito de FE PP 
y JJ, como resultado de la respuesta emitida, 
optase por el inicio de una reclamación y/o 
demanda en la vía jurisdiccional que corres-
ponda, tendrá un descuento, en cada una de 
sus fases, del 30% sobre la tarifa de honorarios 
(recomendación) del Colegio de Abogados del 
ámbito territorial de que se trate. j

Juan Sepúlveda Muñoz
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S i quisiéramos hablar de la historia del sin-
dicalismo en los últimos cincuenta años en 
Cataluña, acudirían a nuestra mente multitud 

de nombres de empresas donde se vivieron momen-
tos épicos y desde donde se contribuyó a la construc-
ción de los derechos democráticos, mucho más que 
desde la Zarzuela y de la aportación de Juan Carlos 
I. Sin duda, una de ellas fue Alston la que antes había 
sido la Maquinista Terrestre y Marítima y también 
Macosa. El documental que habla de su trayecto-
ria industrial y sindical, nos permitió asistir a una 
lección magistral de la transformación que la tec-
nología impulsó en las fábricas. Evolución impres-
cindible industrial y como la vivió el sindicalismo al 
tiempo que se opuso a la dictadura. Los trabajadores 
Practicaron el derecho de reunión, de asociación de 
manifestación y de huelga y no estuvo reñido con la 
construcción de una organización, por lo que sufrió 
la represión del despido y la cárcel al practicar esos 
derechos democráticos que hoy nos dicen, la monar-
quía nos otorgó.

Un documental  que nos permitió debatir como 
esa transformación tecnológica, afectaba a las con-
diciones de trabajo y como desde un sindicalismo 
eficaz se hizo y se hace frente. Pasarin, Miguel 
Moreno y Santi Barrera expusieron una visión del 
sindicato que permanece en la empresa a través del 

tiempo y de la renovación de las personas. No puede 
haber sindicalismo sin negociación. No puede haber 
un sindicalismo que no sea amplio y conocedor de 
la complejidad de su entorno. Pero la negociación 
exige la participación de los trabajadores en la vida 
sindical. Santi Barrera lo resumió de una forma muy 
pedagógica; en alston, antes y ahora los trabajadores 
saben que participando en el sindicato, en las asam-
bleas, en donde decidan... abren una vía para posi-
bilitar avanzar. Que así lo había debatido mil veces 
con Jordi Cazaña, que fue quién lo introdujo en este 
universo del sindicalismo. Aún estuvo más didáctico 
y directo al incidir que el sindicato en abstracto, no 
resuelve nada, porque el sindicato son los trabajado-
res organizados en el centro de trabajo y fuera de él, 
no un ente  profesional, para resolver los problemas 
de los asalariados.

Al proponer el pase de este documental y en pala-
bras de la portavoz de la federación de pensionistas, 
se trataba de dar protagonismo a la aportación del 
movimiento obrero en la lucha por las libertades. 
Que lo componen trabajadores que son gente con los 
mismos problemas familiares y económicos de esta 
clase social, pero que Luz Hernández Jabardo reivin-
dicaba en este acto, teníamos el deber de mantener 
en la memoria, si no queríamos dar marcha atrás en 
la historia. j

B anca ètica i solidària és un concepte i una 
aspiració que vénen de lluny, en el marc del 
pensament i de l’acció d’aquelles persones 

i organitzacions socials que aspirem a un sistema 
econòmic al servei de les persones, tot i que l’actual 
crisi, que va esclatar amb la fallida financera i que 
està suposant eixugar pèrdues de la banca amb 
diners públics, ha fet que esdevingui també una fita 
necessària per a molta gent. 

De ben segur, encara que potser minoritària, 
avui hi ha molta més demanda de serveis bancaris 
ètics que oferta. L’existència de productes i enti-
tats ètics i solidaris, orientats a l’economia real 
i a les iniciatives socials han de ser, a més d’una 
alternativa,  un incentiu perquè la banca comercial 

canviï cap a més transparència i deixi l’especulació 
financera.  

CCOO de Catalunya ens hem compromès fa 
temps amb aquest moviment, som una de les entitats 

Maquinista, Macosa y Alstom

Banca ètica
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El divendres, 30 de maig, un grup de 50 persones 
afiliades del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO del Vallès Occidental Catalunya Central 

van participar en una sortida en la que van visitar dife-
rents indrets d’Osona, com l’interessant Museu del Tren 
de Santa Eugènia de Berga, la bonica localitat de Rupit i 
una empresa de fabricació d’embotits. j

La Federació de Jubilats i Pensionistes va organitzar, 
al maig, una visita a la Torre de les Aigües del Besòs. 
Es tracta d’un edifici de maons, arquitectònicament 

molt notable, inaugurat el 1880. Era un enorme dipòsit 
d’aigua per abastir una part de Barcelona. Però, l’aigua, 
bombejada del subsòl, va salinitzar-se. Es va fer ser-
vir llavors per proveir Can Girona, després MACOSA. 
Finalment va passar, després de 1992, a l’Ajuntament. 
Gràcies a la pressió d’antics treballadors de MACOSA 
i d’entitats veïnals, l’edifici ha estat rehabilitat i es pot 
visitar. Pujant fins dalt, es fa salut. I memòria: el fracàs 
empresarial va portar al suïcidi un dels socis; al terrat 
es va instal·lar una bateria antiaèria a la Guerra Civil; 
la torre va servir d’amagatall a alguns treballadors de 
MACOSA en moments difícils... Arquitectura, salut i his-
tòria. Visita molt interessant. j

Víctor Jiménez

Excursió Colonia Vidal

Visita Torre de les Aigües del Besòs

fundadores de FETS, que promou la sensibilització 
envers les finances ètiques i solidàries, i de FIARE 
- Banca Ética, projecte de cooperativa bancària que 
està a punt de donar un salt qualitatiu important des 
del punt de vista de la implementació d’un sistema 
operatiu bancari amb criteris ètics. 

Esperem que a la tardor FIARE pugui oferir, a 
més de dipòsits a termini com fins ara, els serveis 
bancaris més convencionals, els que necessitem la 
majoria de nosaltres, esdevenint una veritable opció 
per a qui desitgi que tota la seva operativa bancària 
estigui en una entitat de banca ètica. Això serà pos-
sible pel procés de fusió amb Banca Popolare Etica, 

que vol ser la llavor d’un banc cooperatiu d’abast 
europeu. 

Hi ha altres iniciatives de finances solidàries 
parabancàries: coop57, Oikocrèdit, que participen 
alhora en el projecte FIARE. Hi ha també el cas de 
Triodos Bank, que es reclama ètic però que acaba 
d’acomiadar una companya per pretendre constituir 
la secció sindical de CCOO. 

Perquè és important destriar el que és veritat del 
que és propaganda, CCOO ens comprometem i vigi-
lem els projectes que volen donar resposta a la crisi 
actual, car el nostre sindicat ha d’estar present en les 
alternatives i donar-hi suport. j
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Conferències  a l’entorn de les pensions
Conferència. A l’entorn de la Seguretat Social. 
Pensions.
El passat dia 15 de maig,  Cristina Faciaben, membre 
de la CE de la CONC, va fer una conferència, on es va 
explicar com i de quina manera ens afecta als PP i JJ 
la reforma impulsada pel Govern del PP.

Conferència:  A l’entorn de les retallades a la 
Seguretat Social
El passat dia12 de juny, el doctor en medicina Sr. 
Carlos González va fer una exposició detallada, donant  
explicacions, de  quins perjudicis ens afecten als PP i 
JJ, respecte a les mesures de retallades que exerceix el 
Govern de CiU i el del PP en aquest aspecte. 

 Properes conferències
•  25 de setembre a les 18 h, a CCOO. Evolució de la 

cultura, a càrrec de Lluís Filella.
•  23 d’octubre a les 18 h, a CCOO. L’herència grega, 

a càrrec de Luz Hernández Jabardo.
•  20 de novembre, a les 18 h, a CCOO. Infermera, a 

càrrec de Mari Ángeles Santo.

Sortides
Excursió 
Una de les darreres sortides que s’ha organitzat, va 
ser a Puigcerdà i la Molina, el dia 22 de maig. Vàrem 

tenir un dia esplèndid i vàrem gaudir de unes immi-
llorables vistes al decurs de l’excursió.

Excursió: Visita al Màgic Món del Tren 
VIC Tren. El passat dia 19 de juny, vàrem conèixer el 
fascinant i engrescador món dels trens. El dia va ser 
molt profitós i vam conèixer per dins el màgic món 
dels trens en miniatura. 

Excursió Berga 
El passat dia 17 de juliol, vàrem realitzar una visita a 
la població de Berga. Allà  visitàrem el Museu de la 
Patum i de Ciències Naturals. 

 Properes sortides
•  18 de setembre, 8 h.  Museu de la confitura a 

l’Estartit  
•  Del 13 al 18 d’octubre, sortida a les 7,00 h. al Valle 

del Baztan  (Navarra).
•  13 de novembre, 8 h. Visita al Museu de cotxes  

d’època.
•  11 de desembre 8 h. Prenadal a l’scorpia. j

Activitats de la Utopia
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Quan tornem a tenir un Govern d’esquerres 
a l’Estat espanyol, després de la desastrosa 
legislatura del Partit Popular, el nou Govern 

s’haurà de plantejar (haurem de fer que es plantegi) 
dues grans tasques:
1) La reconstrucció del país, després de la devasta-
ció produïda pel Malgovern.
2) Les primeres lleis per iniciar la transició al socia-
lisme. 

El primer punt va quedar explicat en l’article 
«Objectius».

Pel que fa al segon, proposo una sèrie de propos-
tes de lleis:
1) Llei que estableixi drets d’intervenció en 
l’empresa dels comitès, en empreses de més de 100 
treballadors/es. 
1bis) Després d’un temps prudencial (per exem-
ple un any), llei que estengui la llei anterior a les 
empreses de més de 50 persones.
1ter) Després d’un temps prudencial, augmentar el 
contingut de la llei fins a l’elecció forçosa del direc-
tor pel comitè de treballadors/es, així com la seva 
aprovació forçosa de qualsevol pla d’ampliació, 
canvi o reducció de l’àmbit o dels objectius de 
l’empresa.

2) Llei que estableixi un organisme públic, una mena 
de Consell d’Economia, per coordinar l’actuació de 
les empreses de més de 100 treballadors/es, esta-
blint plans d’actuació conjunta. L’esmentat Consell 
hauria de tenir una composició plural i represen-
tativa dels diferents partits, sindicats i entitats 
socials. Hi hauria d’haver un Consell d’Economia 
en cada nacionalitat. 
3) Nacionalització de la gran banca, de les grans 
empreses energètiques i de les grans empreses 
de serveis públics. (Per exemple, la Caixa i els 
grans bancs espanyols, com BBVA i Santander, 
Telefónica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, 
Agbar.) El control d’aquestes empreses nacio-
nalitzades hauria de ser per part del Govern 
central o dels governs autonòmics, segons la seva 
radicació i la seva importància. (Per exemple, la 
Caixa per part de la Generalitat.) Aquest control 
públic hauria de ser sempre compatible amb el 
dret d’intervenció dels corresponents comitès 
d’empresa. 
4) Promoció intensa de les energies renovables.
5) Reducció significativa dels efectius militars i del 
corresponent pressupost, en la perspectiva, a més 
llarg termini, de suprimir l’exèrcit. j

Aumentan el 43% los niños con beca de comedor 
por pobreza extrema
La Generalitat pagará este año la totalidad del menú 
a 9.500 escolares, 2.800 más que el curso pasado.

Ensenyament dice que son casos que han aflorado 
al cambiar el criterio de adjudicación de las ayudas

  
 

María jesús ibáñez
Barcelona 

Lleis per a una transició al socialisme

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe

Regreso  
a las aulas
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L a historia d’Espanya ha estat trista i negra. Un 
imperi («donde nunca se ponía el sol») que va 
ser un règim de saqueig i de robatori, i del qual 

ens hem d’avergonyir tots els bons espanyols/es. 
Un caciquisme de feudals i terratinents. La misèria 
popular, sobretot en les zones rurals. Una Església 
tancada i reaccionària. Una explotació obrera per 
part d’una burgesia egoista. Una successió de dicta-
dures militars més o menys camuflades...

Però, enmig d’aquesta foscor, han brillat de 
manera esplèndida dues llums estel·lars: les Corts 
de Cadis (1810-13) i la Segona República (1931-36). 
Totes dues breus.

Les Corts de Cadis van ser una sana reacció 
d’unes minories cultes espanyoles davant un règim 
de corrupció, afegit a una invasió francesa (Guerra 
de la Independència, 1808-14). Aquelles Corts van 
establir una Constitució (anomenada «la Pepa») 
de caràcter liberal (en un moment en què Espanya 
era absolutista), una monarquia constitucional, una 
divisió de poders (totes elles coses desconegudes 
fins llavors), i van abolir la Inquisició, vergonya de 
l’Espanya tradicional. Tot va ser anul·lat amb el 
retorn del rei Ferran VII.

Cal dir que l’experiència de les Corts de Cadis va 
tenir diverses rèpliques al llarg del segle (1820, 1837, 
1854, 1868), totes elles efímeres.

La Segona República va ser un intent de moder-
nitzar Espanya. Es van construir una gran quantitat 
d’escoles. Un gran impuls a l’ensenyament. Es va 
introduir l’ensenyament del  català. Es van augmen-
tar al doble els salaris agrícoles. Es va començar a 
fer una reforma agrària contra els latifundis. Es va 

reformar l’exèrcit. Es van aprovar unes autonomies 
a les nacionalitats històriques (encara que algunes 
no hi van ser a temps). Entre altres coses. (Tot i que 
el bienni 1934-35 es va perdre pel fet de manar les 
dretes.) 

Totes aquestes experiències van ser breus, per-
què les forces brutes de l’Espanya negra eren pode-
rosíssimes i el poble estava molt manipulat. Però 
aquestes experiències mostren l’autèntica Espanya. 
La de veritat. I són el punt de referència d’allò que 
és Espanya, més enllà de les seves diverses defor-
macions.

I bé, ara jo crec que ens acostem al que serà la ter-
cera manifestació històrica de l’autèntica Espanya. 
Després de les properes eleccions. O, a tot estirar, 
després de les subsegüents.

Perquè, per primera vegada en la història, a 
Espanya hi haurà un Govern d’esquerres. No un 
Govern del PSOE sol, sinó un Govern d’esquerres 
(PSOE, IU i aliats, Podemos, ERC, Amaiur, etc.). 
Govern pròpiament dit o bé majoria parlamentària 
que li doni suport.

Després del procés de destrucció social que estem 
patint, aquest Govern ha d’abolir totes les males lleis 
que ha fet el Malgovern del PP, començant per la 
reforma laboral de 2012. Ha de canviar la llei elec-
toral, per una que sigui justa. Ha de compensar els 
pensionistes i els treballadors públics del que han 
perdut aquests mals anys. Ha d’establir la jornada 
laboral de 35 hores la setmana. Entre altres coses.  

I, més a mitjà termini, ha de fer algunes lleis que 
iniciïn un procés de transició al socialisme. Una llei 
que augmenti considerablement els drets dels comi-
tès d’empresa, per tal que la democràcia entri per 
primera vegada a les empreses. Una llei que nacio-
nalitzi la gran banca i les grans empreses de serveis 
bàsics (energia, transport, comunicacions, etc.). 

Tot això serà si el poble, si la gent treballadora, es 
porta bé i vota bé. Escapolint-se de la manipulació 
oficial.

I quan tinguem l’Espanya autèntica, els (molts) 
catalans/es que diuen que d’Espanya no se’n pot 
esperar res, que Espanya no té solució, etc., accepta-
ran la nova Espanya. j

Cap a la tercera  
oportunitat

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe
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A lguien dijo una vez: el político que no es capaz 
de convertir la utopía en realidad no es un 
político, es un traficante de ideas.

¿Quién debe pilotar la gestión y la salida de la cri-
sis, ante tal fracaso? Debemos enderezar el rumbo 
de nuestra sociedad, y por sus valores.  

Y nuevos valores: ¡No sigamos dormidos y ale-
targados! Necesitamos ya un partido de carácter 
progresista y liberal que sepa fijar el rumbo; por ello 
el pueblo debe captar a dirigentes para construir 
una política de solera. Exigir genuinas reformas 
democráticas y un sistema económico más justo; ya 
está bien de ataques a los derechos civiles y sociales.

¿Qué debe hacer un político de solera?  En pri-
mer lugar, intentar  establecer y mantener un orden 
social aceptable con imaginación e inquietudes de 
mejorar el futuro de su país con políticas sociales 
beneficiosas para los ciudadanos, es decir hacer su 
trabajo, deberes que  les hemos confiado los ciuda-
danos con el voto.

Democracia es exigir a los partidos los valores 
mayoritarios de la ciudadanía sobre los intere-
ses de las siglas partidistas. La necesidad, ya, de 
un plan renove, el paro se ceba con los jóvenes; 
actualmente existen en nuestro país seis millones 

de parados que tienen una necesidad desesperada 
de trabajar (unos 800.000 en Cataluña), sobre 
todo a los que se les termina el cobro de las pres-
taciones de desempleo. Son muchos los hogares en 
que todos los miembros de la familia dejaron de 
cobrar, que no entra ni un céntimo en casa. Estas 
situaciones son propicias para todo tipo de abusos, 
sobre todo laborales, estas personas se ven obliga-
das a aceptar cualquier tipo de  trabajo y en unas 
condiciones cada vez peores, situación que los con-
vierten en víctimas. La solución pasa por la recupe-
ración de la economía y la creación de empleo, esa 
debería ser la principal prioridad para que nuestro 
país salga del coma… El paro es la madre de todas 
las miserias.

REIVINDICAR la creación de competencias 
de hospitales, dependencia, enseñanza, viviendas 
sociales y puestos de trabajo para todos los ciuda-
danos. Si no se rectifica la política económica, será 
una profunda irresponsabilidad, por haber creado 
una fractura en la base social y electoral que los llevó 
al mando de la nave; hemos sido defraudados pero 
hemos aprendido la lección.

Dice un refrán: Quién aprieta mucho la tuerca, 
puede llevarse la rosca. j

Quién debe pilotar la gestión  
y la salida de la crisis 

Opinió

Salut

José Castillo Rubiño
Afiliado
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Retroceso en el camino de los ciudadanos de a pie. 
La crisis no es  solamente económica sino también 
social por todo lo que conlleva en pérdidas de 

derechos sociales y en los pilares más importantes de un 
pueblo o nación, tales como el trabajo, la educación, la 
sanidad y la dependencia. Los ciudadanos españoles esta-
mos asistiendo al proceso de degradación y destrucción 
de los cimientos del Estado de bienestar y de derecho, 
que ha quedado reducido en cierto modo a la mínima 
expresión. Nunca en tan poco tiempo se habrá consegui-
do una devastación tan brutal del paisaje social, sólo han 
bastados varios años para reducir a cenizas derechos que 
tardaron siglos en conquistarse y extenderse.

Mientras tanto, la casta política y la fauna de los 
“todólogos” dedican horas y horas a parlotear sobre 
cuestiones que están, según el CIS, en las antípodas 
de las preocupaciones de la ciudadanía española. La 
política es algo que es básico: gestionar la vida de los 
ciudadanos, que para eso les votamos.

Deben contribuir a forjar el bienestar y el futuro de 
las poblaciones con progreso y justicia, salvaguardan-
do los derechos y el respeto por las personas, eso es 
una cuestión moral.

Hacer lo posible para sentar las bases de la regene-
ración moral de nuestra sociedad, y proteger a los des-
amparados, decir siempre la verdad y no hacer nunca 
el mal. Y como botes que reman contracorriente luchar 
para buscar y conseguir una digna y saludable sociedad 
y aquilatar un mundo mejor, para nuestros mayores, 

los pensionistas, y para nuestros descendientes, los que 
nos sucederán, nuestros hijos, nietos y sobrinos, en fin 
por los niños y niñas que son el futuro, el legado más 
importante que podemos dejar al mundo. 

Con estas pequeñas reflexiones no pretendo crear 
púlpito, sólo romper una lanza a favor de un mundo 
mejor. Si no es así, ¿qué dejaremos a los que nos suce-
derán? ¿Una falsa libertad? ¿Qué hombre es aquel que 
no quiera mejorar el mundo?

Quienes eligen a los políticos es el pueblo, por lo 
tanto somos el pueblo los patronos de los políticos, 
que esto no se les olvide, y quienes  han  confiado han 
sido defraudados… En campañas electorales, no debe-
mos olvidar quiénes nos defraudaron, y si les vuelves 
a votar, te conviertes en sus cómplices.

“No hay malas hierbas ni hombres malos; sólo hay 
malos cultivadores.”

“Por el trabajo, el pan y la justicia” j

Retroceso en el camino
José Castillo Rubiño

Afiliado

Voleu conèixer els descomptes del 10 al 30% i exclusives ofertes que 
ens ofereixen centenars de botigues als afiliats i afiliades de CCOO?

Consulta aquests llocs webs per gaudir-ne!

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/promocions/http://www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx



Sindicat

L a Comissió Executiva de CCOO de Catalunya 
ha decidit  sumar-se a la iniciativa de la FAVB, 
la CONFAVC i altres entitats socials en relació 

a la querella presentada pel cas Pujol.
 CCOO de Catalunya considera necessària la 

participació de la societat civil per assegurar que 
la investigació d’aquest cas arribi fins al final i 
serveixi per abordar la forma de gestió dels recur-

sos públics i evitar la seva malversació i el frau 
fiscal.

 CCOO considera que la lluita contra la corrupció, 
el frau i l’evasió fiscal és essencial per a la regenera-
ció democràtica i la construcció d’un país per treba-
llar i viure amb drets. j

CONC

E l Consell de Districte de Nou Barris, ha notifi-
cado, poner en funcionamiento la Residencia 
de la Gent Gran de la Calle Moli, con el com-

promiso de que en el primer trimestre del 2015 esté 
en funcionamiento.

También se compromete a la construcción de un 
nuevo Casal en el Turó de la Peira, estando en estos 

momentos desarrollando las gestiones necesarias.
Por último también  hicieron llegar carteles y 

tripticos con recomendaciones respecto a como estar 
bien hidratados en verano. j

Juan Navarro Gárcia

La Secretaria de Formació Sindical, Estudis i 
Cultura de CCOO de Catalunya convida, en el 
marc dels actes de l’11 de Setembre, a la pre-

sentació de l’exposició “Psst!... Passa-ho!”, que tin-
drà lloc el proper dilluns 8 de setembre, a les 12 h, al 
vestíbul de la seu nacional de CCOO de Catalunya, a 
la Via Laietana, 16, de Barcelona.

La inauguració comptarà amb la presència de 
José Manuel Rúa, professor associat al Departament 
d’Història i Institucions Econòmiques de la UB i 
comissari de l’exposició; de Montserrat Delgado, 
secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura 
de CCOO de Catalunya, i de Jordi Palou-Loverdos, 
director del Memorial Democràtic.

Aquesta exposició pretén fer un recorregut –
sintètic però acurat– de l’activitat clandestina dels 

homes i les dones que des de perspectives i dinà-
miques diverses es van oposar a la dictadura fran-
quista.

El recorregut s’inicia amb la finalització de la 
Guerra Civil i arriba fins a la mort del dictador, tot 
i que aquest fet no significa ni la desaparició imme-
diata de la dictadura ni l’abandonament automàtic 
de la clandestinitat per part dels opositors.

L’exposició es podrà visitar del 8 al 23 de setembre, 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. j

Secretaria de Comunicació i Imatge 
CCOO de Catalunya

CCOO de Catalunya se suma a la iniciativa de la FAVB, la CONFAVC i 
altres entitats socials en relació a la querella presentada pel cas Pujol

Novedades en el Consell de Districte de Nou Barris

Inauguració de l’exposició “Psst!... Passa-ho!” que fa un recorregut 
per l’activitat clandestina dels homes i les dones que es van oposar  
a la dictadura franquista

setembre 2014 21



Plataforma de la gent gran

22 setembre 2014

E l passat 4 de juny, la PUGGC va mantenir la 
reunió pendent amb la consellera de Benestar i 
FamÍlia de la Generalitat de Catalunya.

Les nostres reivindicacions socials se centren en la 
millora de les prestacions i el compliment de la Llei de 
dependència, així com al pagament d’endarreriments 
i l’aplicació dels beneficis socials a tothom.

Com a resultat de la trobada, la consellera va mani-
festar que totes les retallades eren fruit de les man-
cances econòmiques de la Generalitat i, tant bon punt 
rebi més pressupost, reiniciarà els pagaments. Com a 
aspecte positiu, va dir que coincideix amb les priori-
tats de les nostres peticions, però manifesta que amb 
el pressupost que té actualment, no pot fer res més.

És per tot això, que la Plataforma  Unitària de 
la Gent Gran de Catalunya, a la qual pertany  la 
Federació de PP i JJ de CCOO de Catalunya, el dia 4 
de setembre, ha pres l’acord següent:

Realitzar una concentració davant la Conselleria de 
Finances de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu 
d’entregar un escrit amb diverses alternatives, per 
poder dotar de major pressupost el departament de 

Benestar i Família. Aquestes propostes es lliuraran al  
conseller de  de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu final és mantenir una reunió amb 
el honorable senyor Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Eeconomia i coneixement de la Generalitat de 
Catalunya

Escrit que presentarà la “plataforma  unitària de la 
gent gran de catalunya”
Benvolgut honorable senyor Andreu Mas-Colell, con-
seller d’Economia i coneixement de la Generalitat de 
Catalunya.

El Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, en el seu 
article 2, Establiment d'un Indicador Públic de Renda 
d'Efectes Múltiples, en els punts 1 i 4 es llegeix:

1. Perquè pugui utilitzar com a indicador o referèn-
cia del nivell de renda que serveixi per determinar la 
quantia de determinades prestacions o per accedir a 
determinades prestacions, beneficis o serveis públics, 
i pugui substituir en aquesta funció el salari mínim 
interprofessional, es crea l'indicador públic de renda 
d'efectes múltiples (IPREM).

Actualitat de les activitats de la plataforma 
de la gent gran de Catalunya  
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4. Les comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta 
i Melilla i les entitats que integren l'administració 
local poden utilitzar com a índex o referència de renda 
l'IPREM, sense perjudici de la seva potestat per fixar 
indicadors propis en l'exercici de les competències que 
constitucionalment els corresponguin.

Cal tenir en compte que a Catalunya
j El 16 de febrer de 2005 se signa l'Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana, 

En el punt 85 s'acorden mesures tendents a com-
plementar les pensions mínimes i a la creació d'un 
indicador de rendes propi de Catalunya.
j El gener de 2006 se signa l’acord del Govern de la 
Generalitat i les organitzacions sindicals CCOO i UGT 
per establir l'Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya. 

La quantia del nou indicador havia de ser superior 
a l'IPREM per compensar el diferencial del cost de la 
vida entre Catalunya i Espanya.
j La Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions 
socials de caràcter econòmic, dins del capítol 
II, recull la creació de l'Indicador de renda de 
suficiència de Catalunya i en la disposició tran-
sitòria primera fixa la quantia  de l'IRSC per a 
l'any 2006.

Des de l'any 2007 els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, quan han existit, recullen la quantia 
d'aquest indicador.
j La Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, en la disposició addicional 
vintidosena, fixa per a l'any 2014 la quantia de l’IRSC 
en 569'12 € el mes i en 7.967 '73 € l’any.

j Els pressupostos generals de l'Estat per a 2014, 
en la disposició addicional vuitantena, Determinació 
de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples 
(IPREM) per a 2014, el fixa en 532’51 € el mes  i 
6.390’13  € l’any.

Consideracions
1r  En conjunt l’increment experimentat per l’IRSC 

durant aquests anys ha estat inferiors a l’IPC de 
Catalunya:
•  En termes absoluts, la pèrdua valor derivada de la 

no actualizacio amb l’IPC es de 80,86 euros men-
suals i de 1.132 euros anuals (14 pagues).

•  En termes percentuals, la pèrdua de valor arriba 
al -10,6% des del any 2010, i al -12,44% si el càlcul 
es fa des del any 2006.   

2n  Això comporta una devaluació del conjunt de les 
polítiques socials en la nostra Comunitat i un 
enduriment en l’accés a les mateixes.

3r  Com podem parlar d’Indicador de Renda de 
Suficiència, quan la quantia d’aquest, fins i tot en 
els anys de bonança econòmica ha estat i és inferior 
al Llindar de la pobresa. j

Com recuperar el euro per recepta  
farmaceutica
La Federació de PPJJ de CCOO de Catalunya us informa que el 
Servei Català de la Salut CatSalut), ha posat a disposició dels usua-
ris/es, que van fer front al pagament de la taxa del Euro per recepta, 
un full de sol·licitud de retorn de la taxa.

Tot això, desprès de la sentència del TC, que va declarar nul el 
cobrament d’aquesta taxa.

El full el rebreu per Mail, qui hi disposi i estarà penjat a la Web 
de la Federació, per qui vulgui fer la reclamació. j

Us convoquem a la:

CONCENTRACIÓ

DIA: 29 de setembre, a les 11 h.
LLOC: Rambla de Catalunya, núm 85 / Gran Via.



La contra

Federació de Pensionistes i Jubilats de CC.OO. de Catalunya

20 de novembre 
Acte central del 50è Aniversari de CCOO de 
Catalunya
10.30 Dedicació de la placa memorial comme-
morativa a l’església de Sant Medir.
12.30 Inauguració de l’exposició del 50è Aniver-
sari de CCOO de Catalunya al Museu d’Història 
de Catalunya.
18.00 Acte central del 50è Aniversari de CCOO de 
Catalunya a l’Aliança del Poble Nou.

11 de desembre 
Acte d’homenatge
18.00 El moviment de les Comissions Obreres: 
el repte obrer a la Dictadura (1964-1977).
Acte d’homenatge públic a les persones que 
van lluitar per un nou moviment obrer i per les 
llibertats al nostre país.
Sala d’Actes de la seu nacional de CCOO de 
Catalunya, Via Laietana 16 Barcelona.

Agenda d’actes del 50è 
Aniversari de CCOO de 
Catalunya

15è Poesia de Tardor

El dia 3 d’octubre acaba el termini de  
presentació de treballs 

El dia 30 d’octubre es farà el acte de  
lliurament de premis a CCOO Barcelona. 


